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Godzina Czytań 

Uroczystości  

Narodzenia Pańskiego 
 

WEZWANIE 

K: † Panie, otwórz wargi moje. 

W: A usta moje będą głosić Twoją chwałę. 
 

Psalm 95  

Ant. Chrystus nam się narodził, / uwielbiajmy Wcielone Słowo. 

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, * 

wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia. 

Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, * 

z weselem śpiewajmy Mu pieśni. 

Ant. Chrystus nam się narodził, / uwielbiajmy Wcielone Słowo. 

Bo Pan jest Bogiem wielkim, * 

wielkim Królem nad wszystkimi bogami. 

W Jego ręku głębiny ziemi, * 

szczyty gór do Niego należą. 

Jego własnością jest morze, które sam stworzył, * 

i ziemia, którą ulepiły Jego ręce. 

Ant. Chrystus nam się narodził, / uwielbiajmy Wcielone Słowo. 

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze, * 

klęknijmy przed Panem, który nas stworzył, 

Albowiem On jest naszym Bogiem, † 

a my ludem Jego pastwiska * 

i owcami w Jego ręku. 

Ant. Chrystus nam się narodził, / uwielbiajmy Wcielone Słowo. 

Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego: †  

„Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, * 

jak na pustyni w dniu Massa, 

Gdzie Mnie kusili wasi ojcowie, * 

doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła. 

Ant. Chrystus nam się narodził, / uwielbiajmy Wcielone Słowo. 

Przez lat czterdzieści to pokolenie wstręt we Mnie budziło † 

i powiedziałem: «Są ludem o sercu zbłąkanym * 

i moich dróg nie znają». 

Przeto przysiągłem w gniewie, * 

że nie wejdą do mojej krainy spoczynku”. 
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Ant. Chrystus nam się narodził, / uwielbiajmy Wcielone Słowo. 

Chwała Ojcu i Synowi, * 

i Duchowi Świętemu. 

Jak była na początku, teraz i zawsze, * 

i na wieki wieków. Amen. 

Ant. Chrystus nam się narodził, / uwielbiajmy Wcielone Słowo. 
 

GODZINA CZYTAŃ 
HYMN 

Chryste, coś Bóstwa jest blaskiem odwiecznym, 

Przychodzisz do nas jako światło życia; 

Lekiem się stałeś dla ludzi schorzałych, 

Bramą zbawienia. 

Dziś cała ziemia rozbrzmiewa pieśniami 

Anielskich chórów, które wielbią Ojca, 

Nam zaś zwiastują odnowę i pokój 

Pełen wesela. 

Synu Przeczystej Dziewicy i Matki, 

Spoczywasz w żłobie mimo swej wszechmocy; 

Spraw, by na świecie uznano Twą władzę, 

Jezu najmilszy. 

Rodzisz się, Panie, by niebo dać ludziom, 

A jako człowiek jednym z nas się stałeś; 

Oświeć umysły i serca pociągnij 

Więzią miłości. 

Razem z głosami anielskich zastępów 

Radosnym hymnem wysławiamy Boga; 

Chwała niech będzie i Tobie, i Ojcu 

Z Duchem miłości. Amen. 
 
PSALMODIA 

1 ant. Pan rzekł do mnie: * Tyś jest moim Synem, / Ja dzisiaj zrodziłem 

Ciebie. 

Psalm 2 

Dlaczego się burzą narody, * 

czemu ludy żywią daremne zamysły? 

Buntują się królowie ziemi † 

i władcy wraz z nimi spiskują * 

przeciw Panu i Jego Pomazańcowi: 

„Stargajmy ich pęta, * 
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http://brewiarz.katolik.pl/xii_08/2512/godzczyt.php3#top#top


 

3 

a więzy precz odrzućmy od siebie!” 

Śmieje się Ten, który mieszka w niebie, * 

Pan się z nich naigrawa, 

A potem do nich mówi w gniewie swoim * 

i w swej zapalczywości wzbudza w nich trwogę: 

„Oto Ja ustanowiłem swego Króla * 

na Syjonie, świętej górze mojej”. 

Wyrok Pański ogłoszę: † 

On rzekł do mnie: „Tyś jest moim Synem, * 

Ja dzisiaj zrodziłem Ciebie. 

Żądaj, a dam Ci w dziedzictwo narody * 

i krańce ziemi w posiadanie Twoje. 

Żelazną rózgą będziesz nimi rządził, * 

skruszysz ich jak gliniane naczynie”. 

A teraz, królowie, zrozumcie, * 

nauczcie się, sędziowie ziemi: 

Służcie Panu z bojaźnią, * 

z drżeniem całujcie Mu stopy, 

Bo jeśli gniewem zapłonie, wejdziecie na drogę zagłady, † 

gdyż gniew Jego prędko wybucha. * 

Szczęśliwi wszyscy, którzy Mu ufają. 

Chwała Ojcu i Synowi, * 

i Duchowi Świętemu. 

Jak była na początku, teraz i zawsze, * 

i na wieki wieków. Amen. 
 

Ant. Pan rzekł do mnie: / Tyś jest moim Synem, / Ja dzisiaj zrodziłem 

Ciebie. 
 

2 ant. Pan jak oblubieniec * wychodzi ze swojej weselnej komnaty. 

Psalm 19 A, 2-7 

Niebiosa głoszą chwałę Boga, * 

dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon. 

Dzień opowiada dniowi, * 

noc nocy wiadomość przekazuje. 

Nie są to słowa ani nie jest to mowa, * 

których by dźwięku nie usłyszano. 

Ich głos się rozchodzi po całej ziemi, * 

ich słowa aż po krańce świata. 
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Tam słońcu namiot postawił, † 

a ono jak oblubieniec wychodzi ze swej komnaty, * 

cieszy się jak siłacz ruszający do biegu. 

Ono wschodzi na krańcu nieba † 

i biegnie aż po drugi kraniec, * 

a nic przed jego żarem się nie schroni. 

Chwała Ojcu i Synowi, * 

i Duchowi Świętemu. 

Jak była na początku, teraz i zawsze, * 

i na wieki wieków. Amen. 
 

Ant. Pan jak oblubieniec / wychodzi ze swojej weselnej komnaty. 

3 ant. Wdzięk się rozlał na Twoich wargach, * przeto Bóg pobłogosławił 

Tobie na wieki. 

Psalm 45  

Z mego serca płynie piękne słowo, † 

pieśń moją śpiewam królowi, * 

język mój jest jak rylec biegłego pisarza. 

Najpiękniejszy jesteś spośród synów ludzkich, † 

wdzięk się rozlał na twoich wargach, * 

przeto Bóg pobłogosławił tobie na wieki. 

Przypasz do biodra swój miecz, mocarzu, * 

chlubę twoją i ozdobę. 

Wstąp szczęśliwie na rydwan † 

w obronie wiary, prawa i ubogich, * 

a twoja prawica niech ci wskaże wielkie czyny. 

Twe ostre strzały trafiają w serce wrogów króla, * 

ludy padają przed tobą. 

Tron Twój, Boże, trwa na wieki, * 

berłem sprawiedliwym berło Twego królestwa. 

Miłujesz sprawiedliwość, wstrętne ci bezprawie, † 

dlatego Bóg, twój Bóg, namaścił ciebie * 

olejkiem radości hojniej niż równych ci losem. 

Twe szaty pachną mirrą, kasją i aloesem, * 

z pałaców z kości słoniowej cieszy cię dźwięk lutni. 

Córki królewskie wychodzą na spotkanie z tobą, * 

królowa w złocie z Ofiru stoi po twojej prawicy. 
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Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha, * 

zapomnij o swym ludzie, o domu swego ojca. 

Król pragnie twego piękna, * 

on twoim panem, oddaj mu pokłon. 

Oto córa Tyru zbliża się z darami, * 

możni narodów szukają twych względów. 

Córa królewska wchodzi pełna chwały, * 

w złotogłów odziana. 

W szacie wzorzystej do króla ją prowadzą, * 

za nią przywodzą do ciebie dziewice, jej druhny. 

Wiodą je z radością i w uniesieniu, * 

wkraczają do królewskiego pałacu. 

Synowie twoi zajmą miejsce twych ojców, * 

ustanowisz ich książętami na całej ziemi. 

Przez wszystkie pokolenia upamiętnię twe imię, * 

dlatego na wieki sławić cię będą narody. 

Chwała Ojcu i Synowi, * 

i Duchowi Świętemu. 

Jak była na początku, teraz i zawsze, * 

i na wieki wieków. Amen. 
 

Ant. Wdzięk się rozlał na Twoich wargach, / przeto Bóg pobłogosławił 

Tobie na wieki. 

K. Słowo ciałem się stało. Alleluja. 

W. I zamieszkało między nami. Alleluja. 
 

I CZYTANIE 
Iz 11, 1-10 

Z Księgi proroka Izajasza 

Tak mówi Pan Bóg: Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się od-

rośl z jego korzenia. I spocznie na niej Duch Pana, duch mądrości i 

rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej. Upodoba 

sobie w bojaźni Pańskiej.  

Nie będzie sądził z pozorów ani wyrokował z pogłosek; raczej rozsądzi 

sprawiedliwie biednych i pokornym w kraju wyda słuszny wyrok. Ró-

zgą ust swoich uderzy gwałtownika, tchnieniem warg uśmierci bezboż-

nego. Sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach, a wierność prze-

pasaniem lędźwi. Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z 

koźlęciem razem leżeć będą, cielę i lew paść się będą społem i mały 
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chłopiec będzie je poganiał. Krowa i niedźwiedzica przestawać będą 

przyjaźnie, młode ich razem będą wypoczywać. Lew jak wół jeść bę-

dzie słomę. Niemowlę igrać będzie na norze kobry, dziecko włoży swą 

rękę do kryjówki żmii.  

Zła czynić nie będą ani działać zgubnie na całej mojej świętej górze, bo 

kraj się napełni znajomością Pana na podobieństwo wód, które wypeł-

niają morze.  

Owego dnia to się stanie: Korzeń Jessego stać będzie na znak dla naro-

dów. Do niego ludy przyjdą z modlitwą i sławne będzie miejsce jego 

spoczynku. 
 
RESPONSORIUM 

W. Dziś raczył nam się narodzić z Dziewicy Król niebios, † aby 

zgubionego człowieka przyprowadzić z powrotem do królestwa niebie-

skiego. * Radują się chóry aniołów, / ponieważ ludziom zajaśniało 

wieczne zbawienie. K. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój lu-

dziom, których umiłował. W. Radują się chóry aniołów, / ponieważ lu-

dziom zajaśniało wieczne zbawienie. 
 
II CZYTANIE 

Kazanie I o Narodzeniu Pańskim, 1-3 

Kazanie św. Leona Wielkiego, papieża 

Dzisiaj narodził nam się Zbawiciel, radujmy się, umiłowani! Nie miej-

sce na smutek, kiedy rodzi się życie; pierzchnął lęk przed zagładą 

śmierci, nastaje radość z obietnicy niekończącego się życia.  

Nikogo ona nie omija, wszyscy mają ten sam powód do tego wesela, bo 

nasz Pan niweczy grzech i śmierć, a chociaż nikogo nie znajduje wol-

nego od winy, to przecież wszystkich przychodzi wyzwolić. Niech się 

weseli święty, bo bliski jest palmy zwycięstwa; niech się raduje grzesz-

ny, bo dane mu jest przebaczenie; niech powróci do życia poganin, bo 

do niego jest powołany.  

Oto nadeszła pełnia czasu, przewidziana w niezgłębionych wyrokach 

Bożych, i Syn Boga przyjmuje na siebie naturę ludzką, by ją pojednać 

z jej Stwórcą i przez nią zwyciężyć szatana, jej zwycięzcę i sprawcę 

śmierci.  

Pan się rodzi, „Chwała na wysokości Bogu” śpiewają radośnie anioło-

wie i głoszą "pokój ludziom, których umiłował". Widzą już bowiem 

niebiańską Jerozolimę powstającą ze wszystkich narodów. Jakże wiel-

ką radość powinno dawać nam, ludziom, owo niewysłowione dzieło 

miłości Bożej, skoro ogarnia ona nawet aniołów.  

http://brewiarz.katolik.pl/xii_08/2512/godzczyt.php3#top#top
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Umiłowani! Dzięki składajmy Bogu Ojcu przez Jego Syna, w Duchu 

Świętym, albowiem umiłował nas i w swym bezgranicznym miłosier-

dziu ulitował się nad nami: „Nas, umarłych na skutek występków, ra-

zem z Chrystusem przywrócił do życia”, abyśmy się w Nim stali no-

wym, odrodzonym stworzeniem.  

Porzućmy więc to, czym byliśmy, i nasze dawne uczynki, a skoro przez 

Wcielenie Syna Bożego zostaliśmy w Nim usynowieni, wyrzeknijmy się 

wszystkiego, co jest tylko ciałem.  

Poznaj swoją godność, chrześcijaninie! Stałeś się uczestnikiem Boskiej 

natury, porzuć więc wyrodne obyczaje dawnego upodlenia i już do 

nich nie powracaj. Pomnij, jakiej to Głowy i jakiego Ciała jesteś człon-

kiem. Pamiętaj, że zostałeś wydarty mocom ciemności i przeniesiony 

do światła i królestwa Bożego.  

Przez chrzest stałeś się przybytkiem Ducha Świętego, nie wypędzaj Go 

więc z twego serca przez niegodne życie, nie oddawaj się ponownie w 

niewolę szatana, bo twoją ceną jest Krew Chrystusa. 
 
RESPONSORIUM 

W. Dzisiaj zstąpił do nas z nieba pokój prawdziwy; * Dziś cały 

świat został napełniony niebiańską słodyczą. K. Dziś zajaśniał dzień 

nowego odkupienia, przygotowany od wieków, dzień wiecznego szczę-

ścia. W. Dziś cały świat został napełniony niebiańską słodyczą. 
 

Jeżeli bezpośrednio po tej Godzinie odprawia się Mszę o północy, zamiast hymnu Ciebie, Boże, chwalimy śpiewa 
się Chwała na wysokości Bogu i po opuszczeniu obrzędów wstępnych Mszy - kolektę, po której następują czyta-

nia. 
 

******************************************************************************************* 
 

Uroczystość Bożego Narodzenia wywodzi swój początek z Jerozolimy. Ustalił się zwyczaj, że pa-

triarcha udawał się z Jerozolimy w procesji do Betlejem, odległego ok. 8 km. W Grocie Narodzenia 

odprawiał w nocy Mszę świętą. W Rzymie święto Bożego Narodzenia dnia 25 grudnia obchodzono 

od wieku IV. Kronikarz bowiem rzymski, Filokales, w kalendarzu swoim pod rokiem 354 zaznacza: 

Natus Christus in Betleem Judeæ (Narodził się Chrystus w Betlejem Judzkim). Z tego także czasu 

mamy fragment homilii papieża św. Liberiusza (+ 366) na Boże Narodzenie. Najdawniejsza 

wzmianka o tym święcie w Kościele Syryjskim pochodzi od św. Jana Chryzostoma. W kazaniu 

swoim z dnia 25 grudnia 380 roku tenże święty jako młody wówczas kapłan oznajmia wiernym z 

radością, że po raz pierwszy będzie w antiocheńskiej katedrze obchodzone to święto. Z tej właśnie 

uroczystości zachowało się jego kazanie. W tymże wieku IV uroczystość Bożego Narodzenia spoty-

kamy: w Jerozolimie, w Antiochii, w Konstantynopolu, w Rzymie i w Hiszpanii. 

Po Mszy świętej, odprawionej w Betlejem o północy, powracano do Jerozolimy i odprawiano drugą 

Mszę świętą w godzinach rannych w kościele Zmartwychwstania Pańskiego. Wreszcie, aby dać 

pełny upust radości, odprawiano w godzinach południowych trzecią Mszę świętą w kościele kate-

dralnym. W Rzymie zwyczaj ten znany był już za czasów papieża św. Grzegorza I Wielkiego (+ 

604). Odprawiano tam nocą pasterkę przy żłóbku Chrystusa w bazylice Matki Bożej Większej; 

drugą Mszę świętą w godzinach rannych w kościele Zmartwychwstania, gdzie miał swoją rezyden-

cję przedstawiciel cesarza wschodniego; trzecią zaś koło południa w bazylice Św. Piotra. 
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W pierwszych wiekach chrześcijaństwa nabożeństwa nocne należały do stałej praktyki Kościoła. 

Pamiątką jest dzisiejsza Pasterka. Już pierwsze słowa invitatorium wprowadzają nas w nastrój ta-

jemnicy: „Chrystus nam się narodził, uwielbiajmy Wcielone Słowo”. Nie mniej radosnym akordem 

brzmią czytania i responsoria. Kościół wyraża tak wielką radość z narodzenia Pana Jezusa, że przez 

osiem dni (oktawa) obchodzi tę uroczystość. To jedna z dwóch istniejących w obecnym kalendarzu 

liturgicznym oktaw - drugą jest Oktawa Wielkanocy. 

Chrystus narodził się w Betlejem Judzkim. Jest bowiem jeszcze Betlejem, leżące w Galilei, w pobli-

żu Nazaretu (12 km na północ), dzisiaj Beit Lahm, wymieniane już w księgach: Jozuego (19,15) i 

Sędziów (12,8). Betlejem Judzkie natomiast leży ok. 8 km na południe od Jerozolimy. Wymieniane 

jest również w Starym Testamencie kilkanaście razy. Betlejem Judzkie wspomniane jest także w 

dokumentach pozabiblijnych. W Betlejem został namaszczony na króla Izraela Dawid. Dlatego 

miasto odtąd nosi nazwę „miasta Dawidowego”. Miasto liczy obecnie kilkanaście tysięcy ludzi, 

przeważnie Arabów. Za czasów Pana Jezusa osada liczyła ok. 1000 mieszkańców. Betlejem leży na 

wysokości 770 m na dwóch wzgórzach, otoczonych malowniczymi dolinami. 

Według świadectwa bardzo wczesnego, bo z wieku II (św. Justyna) Pan Jezus narodził się w grocie 

skalnej. Dzisiaj jeszcze można je spotkać na zboczu gór, ogrodzone na zewnątrz murem z małą 

bramą i oknem, gdzie wewnątrz żyje cała uboga rodzina wraz z inwentarzem. Św. Hieronim (+ ok. 

420) zamieszkał na stałe w Betlejem w pobliżu groty narodzenia, gdzie założył klasztor. Pisze on, że 

cesarz Hadrian w wieku II na miejscu narodzenia Pańskiego wprowadził kult bożka Adonisa. To 

trwało ok. 180 lat. Dopiero cesarzowa św. Helena w 326 roku nad grotą Narodzenia Pana Jezusa 

wystawiła bazylikę. Biskup Euzebiusz z Cezarei (+ 340) pierwszy pisze o tym. W r. 333 opisał tę 

bazylikę pielgrzym z francuskiego miasta Bordeaux. Kiedy zaś świątynia uległa spaleniu, cesarz 

Justynian I jeszcze piękniej ją odbudował (w. VI). Pewne zmiany wprowadzili do bazyliki krzyżow-

cy i taką pozostała po nasze czasy. 

Grota narodzenia znajduje się pod prezbiterium. We wnętrzu groty są dwa ołtarze: jeden jest na 

miejscu narodzenia. Pod nim można oglądać gwiazdę z napisem łacińskim: Hic de Maria Virgine 

Christus natus est (Tu z Maryi Panny narodził się Chrystus). Gwiazda i napis świadczą, że miejsce 

to należało kiedyś do katolików. Jednak w roku 1634 sułtan Murat IV przyznał wszystkie miejsca 

święte w Palestynie prawosławnym Grekom. Wprawdzie dzięki interwencji państw katolicy odzy-

skali ponownie prawa do tychże miejsc, ale w wieku XIX, kiedy Rosja carska pokonała Turków, 

miejsca święte, także grotę narodzenia Chrystusa, oddała ponownie prawosławnym Grekom. Drugi 

ołtarz stoi na miejscu żłóbka, który przeniesiony został według podania do Rzymu do bazyliki Matki 

Bożej Większej. Przy ołtarzu żłóbka katolicy odprawiają w dzień i w noc Msze święte o Bożym 

Narodzeniu. 

Tajemnica Bożego Narodzenia polega na tym, że druga Osoba Trójcy stała się człowiekiem, aby w 

ciele ludzkim dokonać zbawienia rodzaju ludzkiego za grzech Adama i za grzechy jego potomków: 

„A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas”. Nie przestając być Bogiem, Syn Boży stał się 

człowiekiem. Jako Bóg jest wieczny, nieskończony, wszechobecny i wszechmocny. Jako człowiek 

jest ograniczony czasem, przestrzenią i mocą. Jako Bóg jest Panem śmierci. Jako człowiek jest jej 

poddany. 

Przez unię osobową (hipostatyczną) Syn Boży połączył w sobie dwie natury: Boską i ludzką, tak że 

zachowały one swoją odrębność w swojej Osobie Bożej. W swojej naturze Bożej Syn Boży, Słowo 

odwieczne, nie miał nigdy początku, jest wieczny. W naturze swojej ludzkiej, którą przyjął z dzie-

wiczego ciała Maryi, rozpoczął istnienie na Ziemi i otrzymał imię Jezusa Chrystusa. 

Na soborze w Chalcedonie w 451 roku jeszcze dokładniej określono przeciwko Eutychesowi, na 

czym polega tajemnica wcielenia i narodzenia Syna Bożego: „Zebrani święci Ojcowie... wyznajemy 

wszyscy jednozgodnie, że jeden i ten sam jest Jezus Chrystus, pełen i doskonały również w człowie-

czeństwie. Prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek - z ciałem i duszą rozumną. Współistotny z Ojcem 

według Bóstwa i współistotny z nami, ludźmi, według człowieczeństwa... Przed wiekami zrodzony z 

Ojca według natury Bożej, w ostatnich zaś czasach zrodzony jako człowiek dla naszego zbawienia 

przez Maryję Dziewicę, Bożą Rodzicielkę...”. 


